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مشاريع األراضي الفرعية – توضيح بشأن اإلجراء
كافة المطورين العقاريين في إمارة أبوظبي
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إن إدارة التطوير العمراني بمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني ملتزمة بإدارة النمو العمراني المستدام لإلمارة من
خالل المراجعة التخطيطية للمشاريع التطويرية و التنسيق مع الشركاء في القطاعين العام والخاص و يعتبر
المطورون الرئيسيون أساس النجاح لإلمارة من خالل قيامهم بتنفيذ مجتمعات مستدامة ومتكاملة.
المشاريع الفرعية
توفر المخططات الرئيسية التفصيلية اشتراطات و إرشادات تفصيلية لضبط تنفيذ المشاريع الفرعية ،حيث تعمل
هذه المخططات التفصيلية على توجيه المطورين الفرعيين فيما يخص استخدامات األراضي و الكاافات
واالرتفاعات ومتطلبات الموقع ومواقف السيارات ومواقع التحميل والتفريغ ومن المتوقع يقوم المطورون
الرئيسيون بمراجعة طلبات المشاريع المبدئية (أو ما يعادلها) ضمن المخططات الرئيسية التفصيلية.
التنسيق المطلوب من المطورين الرئيسيين
بمجرد اعتماد المخطط الرئيسي التفصيلي ،يلعب المطور الرئيسي دوراً هاما ً في إدارة تنفيذ المشاريع الفرعية إذ
يجب أن تخضع كافة المشاريع الفرعية ضمن المخططات الرئيسية للمراجعة من قبل المطوّ ر الرئيسي لضمان
االلتزام باآلتي:
 االلتزام بالمخطط الرئيسي المعتمد (ارشادات التصميم وضوابط التطوير)
 جاهزية طلب مراجعة المخطط التفصيلي المستوفى للمتطلبات للتقديم إلى مجلس أبوظبي للتخطيط
العمراني.
كما يتعيّن على المطورين الرئيسيين مراقبة المشاريع الفرعية لضمان االلتزام باآلتي:
 االبقاء على عدد و نوع الوحدات السكنية
 االبقاء على عدد السكان ومراقبته
 ضمان عدم تجاوز عدد السكان ضمن المخطط الرئيسي.
إصدار كتاب إخالء طرف من قبل المطور الرئيسي
اعتباراً من تاريخ هذه النشرة ،سوف لن يقوم مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني بمراجعة تخطيطية لطلبات
المخططات المبدئية ضمن المخططات الرئيسية التفصيلية المعتمدة ،حيث يتوقع أن يتم مراجعة و إدارة هذه
الطلبات من قبل المطور الرئيسي و يتعيّن على المطورين الرئيسيين القيام بمراجعة واضحة وشفافة وكفؤة لهذه
الطلبات (ما يعادل طلب مراجعة المخطط المبدئي) للتحقق من مدى التزام المشروع الفرعي بالمخطط الرئيسي
المعتمد و يتوقع إصدار كتاب خلو طرف للمطوّ ر الفرعي يفيد بأن مراجعة المطورّ الرئيسي قد اكتملت للمرحلة
المبدئية و أن طلب مراجعة المخطط التفصيلي بشكل عام متوافق مع المخطط الرئيسي المعتمد.
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إن هذه العملية تسمح للمشروع الفرعي باالنتقال مباشرة إلى مرحلة المراجعة التخطيطية التفصيلية للمشاريع
المتبعة لدى المجلس ومن خالل عمل المطور الفرعي مع المطور الرئيسي ،يتوقع أن يتم اختصار الوقت وتقديم
مقترح يمكن اعتماده من قبل المجلس ضمن فترة زمنية وجيزة.
للمزيد من المعلومات بهذا الخصوص يود التواصل مع خدمات المطوّ رين على البريد االلكتروني:
DS@upc.gov.ae
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